
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

Ö S S Z E G E Z É S   

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  

Oktatási Hivatal 

Postai cím:  

Szalay u. 10-14. 

Város:  

Budapest  

Postai irányítószám:  

1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Villamos energia beszerzése határozott időtartamra Győr, Erkel 

Ferenc u. 8. szám alatti fióktelep vonatkozásában 2017.03.01-2018.02.28-ig 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Oktatási Hivatal fióktelepén, a Győr, Erkel Ferenc utca 8. sz. alatti villamos energia fogyasztási 

helyen a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, teljes ellátásalapú, menetrend 

adás nélküli, az MSZ EN 50160:2001 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő 

minőségű villamos energia átvételi kötelezettség nélküli versenypiaci beszerzése 919 910 kWh 

becsült mennyiségben. 

A Győr, Erkel Ferenc utca 8. sz. alatti fogyasztási hely 2016 januárjában került az Oktatási Hivatal 

tulajdonába. Itt üzemel az országos oktatási rendszer informatikai központja: egy szerverterem és 

kb. húsz irodai munkaállomás (személyi számítógépekkel). 

A helyszínen az alábbi meghatározó villamos fogyasztók vannak beépítve: 

- Szerverterem, melynek előreláthatólag becsült teljesítmény felvétele (vasárnapokon- és 

ünnepnapokon is) egyenletesen 99-108 kW.   

- A másik meghatározó fogyasztó a szerverterem hűtését biztosító folyadékhűtő. Ennek 

előreláthatólag becsült teljesítmény felvétele +35 C° külső hőmérsékletnél 50kW, +20 C° külső 

hőmérsékletnél 35 kW. 

A szerződéses időszakra (2017. március 01.-2018. február 28.) vonatkozó várható (becsült) 

fogyasztást havi bontásban: 

2017. március: 72 443 kWh  

2017. április: 75 106 kWh 

2017. május: 74 572 kWh 

2017. június: 76 925 kWh 

2017. július: 76 278 kWh 



2017. augusztus: 84 148 kWh 

2017. szeptember: 79 855 kWh 

2017. október: 84 512 kWh 

2017. november: 83 416 kWh 

2017. december: 79 093 kWh 

2018. január: 70 536 kWh 

2018. február: 63 026 kWh 

összes becsült fogyasztás: 919 910 kWh 

További részletezést a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok 

részeként. 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet, 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) bekezdése 

alapján összefoglaló tájékoztatás közzétételét követően indult közbeszerzési eljárás. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

Nemzeti nyílt, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) bekezdése alapján 

összefoglaló tájékoztatás közzétételét követően indult közbeszerzési eljárás. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 
1
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 
2
  

2017/01/02 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: - 
2
 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: - 
2
 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
 1

 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 
2
 [-] Elnevezés: Villamos energia beszerzése adásvételi 

szerződés keretében. 



Az eljárás eredményes volt ☒  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 
2
 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: - 
2
 

V.2 Az eljárás eredménye 
2
 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő 

neve: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5. 

adószáma: 14292615-2-41 

Ajánlat: 

Fogyasztási hely megnevezése: Oktatási Hivatal. 

Fogyasztási hely címe: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8. 

Fogyasztás elszámolás módja: idősoros 

Mérési pont azonosító: HU000110F11-U-IRODAHAZ-GYOR-ERKEL 

Fogyasztási hely villamos energia 

egységára (nettó Ft/kWh): 

12,55 Ft/kWh 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata 

mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 

2. Ajánlattevő 

neve: MVM Partner Zrt. 



székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

adószáma: 12898019-2-44 

Ajánlat: 

Fogyasztási hely megnevezése: Oktatási Hivatal. 

Fogyasztási hely címe: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8. 

Fogyasztás elszámolás módja: idősoros 

Mérési pont azonosító: HU000110F11-U-IRODAHAZ-GYOR-ERKEL 

Fogyasztási hely villamos energia 

egységára (nettó Ft/kWh): 

13,45 Ft/kWh 

Az MVM Partner Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
2
 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 

oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 

pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 

beírni.) 

    

    Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

 Az értékelés A 

részszempontok 

      

 részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelé 

si pont 

szám 

Értékelé 

si pont 

szám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelé 

si pont 

szám 

Értékelé 

si pont 

szám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelé 

si 

pontszám 

Értékelé 

si 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -
 2

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 



során a ponthatárok közötti pontszámot: - 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

neve: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5. 

adószáma: 14292615-2-41 

Ajánlat: 

Fogyasztási hely megnevezése: Oktatási Hivatal. 

Fogyasztási hely címe: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8. 

Fogyasztás elszámolás módja: idősoros 

Mérési pont azonosító: HU000110F11-U-IRODAHAZ-GYOR-ERKEL 

Fogyasztási hely villamos energia 

egységára (nettó Ft/kWh): 

12,55 Ft/kWh 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok a legalacsonyabb ár értékelési szempont 

alapján kerültek értékelésre. 

A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő csak akkor választhatja a legalacsonyabb ár 

egyedüli értékelési szempontját, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott 

minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, 

csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.  

A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontja alkalmazásának indoka: a villamosenergia 

adásvétele olyan beszerzés, mely esetben kizárólag az ár értékelése alapján választható ki a 

legelőnyösebb ajánlat. 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata 

mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 

A legalacsonyabb ajánlati árat az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság ajánlatta meg, így Ajánlatkérő az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság ajánlattevőt hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -
 2
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

 x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 
2
 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 
2
 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
2
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlattevő ajánlatában: - 



Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

1. Ajánlattevő 

neve: EDF DÉMÁSZ Zrt. 

székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 

adószáma: 10734441-2-06 

Ajánlat: 

Fogyasztási hely megnevezése: Oktatási Hivatal. 

Fogyasztási hely címe: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8. 

Fogyasztás elszámolás módja: idősoros 

Mérési pont azonosító: HU000110F11-U-IRODAHAZ-GYOR-ERKEL 

Fogyasztási hely villamos energia 

egységára (nettó Ft/kWh): 

14,50 

Az ajánlatkérő 2017. január 27. napján ajánlattevőt hiánypótlásra, valamint felvilágosítás 

megadására hívta fel 2017. február 01. napja 16:00 órai határidővel az alábbiak szerint: 

1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok II.3.14. pontjában előírta az alábbiakat: 

„Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy az eljárással 

kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok előírásait az ajánlata 

összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell).” 

Ajánlattevő ajánlata 16. oldalán úgy nyilatkozott, hogy nem kért és nem kapott kiegészítő 

tájékoztatást. Ajánlattevő valóban nem kért kiegészítő tájékoztatást, de 2017.01.13. napján kapott 

kiegészítő tájékoztatást tekintettel a Kbt. 56. § (5) bekezdésére. 

Hiánypótlás keretében helyes tartalommal kértük benyújtani a kiegészítő tájékoztatásról szóló 

nyilatkozatot. 

Felvilágosítás kérés: 

1) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 24. pont m) alpontjában előírta az alábbiakat: 

„Az ajánlathoz csatolnia kell Ajánlattevőnek a hatályos mérlegkör szerződésének másolatát.” 

Az ajánlat 41. oldalán csatolt mérlegkör szerződésben a mérlegkör-felelős megnevezése (D-Energia 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság), cégjegyzékszáma (06-09-008097/2) és adószáma 

(12885828-2-06) nem azonos ajánlattevő cégjegyzékben feltüntetett elnevezésével (EDF DÉMÁSZ 

Zrt.), cégjegyzékszámával (06-10-000056) és adószámával (10734441-2-06). 

Fentiekre figyelemmel kértük, hogy ajánlattevő nyújtson felvilágosítást arra vonatkozóan, mi az 

eltérés oka, melyek a helyes adatok. Kértük továbbá ajánlattevőt, nyilatkozzon annak 

vonatkozásában, hogy a csatolt mérlegkör-szerződésben a mérlegkör-felelőst megillető 

jogosultságok és terhelő kötelezettségek valóban ajánlattevőt illetik meg, illetve terhelik.” 

Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ajánlattevő nem nyújtotta be határidőben a hiánypótlását és felvilágosítását, 

erre tekintettel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

2. Ajánlattevő: 

neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 



székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17. 

adószáma: 24765648-2-44 

Ajánlat: 

Fogyasztási hely megnevezése: Oktatási Hivatal. 

Fogyasztási hely címe: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8. 

Fogyasztás elszámolás módja: idősoros 

Mérési pont azonosító: HU000110F11-U-IRODAHAZ-GYOR-ERKEL 

Fogyasztási hely villamos energia 

egységára (nettó Ft/kWh): 

15,03 

Az ajánlatkérő 2017. január 27. napján ajánlattevőt hiánypótlásra, valamint felvilágosítás 

megadására hívta fel 2017. február 01. napja 16:00 órai határidővel az alábbiak szerint: 

1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok II.3.18. pontjában előírta az alábbiakat: 

„Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról, hogy ajánlata 

hány számozott oldalból áll.” 

Ajánlattevő ajánlata 8. oldalának 15. pontjában úgy nyilatkozott, hogy ajánlata 37 számozott oldalt 

tartalmaz. Ajánlattevő ajánlata azonban 38 számozott oldalt tartalmaz. 

Hiánypótlás keretében helyes tartalommal kértük benyújtani az ajánlat oldalszámairól szóló 

nyilatkozatot. 

Felvilágosítás kérés: 

1) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 24. pont l) alpontjában előírta az alábbiakat: 

„Az ajánlathoz csatolnia kell Ajánlattevőnek a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 

által kiadott működési engedélyének másolatát.” 

Ajánlattevő ajánlatának 24. oldalán csatolt a villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyben 

az engedélyes székhelye (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) nem azonos ajánlattevő 

cégjegyzékben szereplő (1134 Budapest, Váci út 17.) székhelyével. 

Kértük, hogy ajánlattevő nyújtson felvilágosítást arra vonatkozóan, mi az eltérés oka és melyek a 

helyes adatok.  

2) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 24. pont m) alpontjában előírta az alábbiakat: 

„Az ajánlathoz csatolnia kell Ajánlattevőnek a hatályos mérlegkör szerződésének másolatát.” 

Az ajánlat 35. oldalán csatolt mérlegkör szerződésben a mérlegkör-felelős székhelye (1051 

Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) és adószáma (24765648-2-41) nem azonos ajánlattevő 

cégjegyzékben szereplő (1134 Budapest, Váci út 17.) székhelyével és adószámával (24765648-2-

44). 

Fentiekre figyelemmel kértük, hogy ajánlattevő nyújtson felvilágosítást arra vonatkozóan, mi az 

eltérés oka, melyek a helyes adatok.” 

Az E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő nem nyújtotta be 

határidőben a hiánypótlását és felvilágosítását, erre tekintettel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján érvénytelen. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: - 
2
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 



VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/02/15) / Lejárata: (2017/02/24) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/02/14) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/02/14) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: - 
2
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: - 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: - 
2
 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: - 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: -
 2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: - 
2
 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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